
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ             โรงเรยีนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 
ที…่………… วันที ่๗  เดือน กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินและสรุปผลกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 
             
         ตามที่ข้าพเจ้า  นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์ โรงเรียนคลองห้า ได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการเด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างพฤษภาคม ๒๕๖๒– มีนาคม ๒๕๖๓ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   ๕,๐๐๐ บาท  บัดนี้ ข้าพเจ้า  นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์   ได้ด าเนิน
กิจกรรมเสร็จสิ้น ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                                                          
                                                              ลงชื่อ 

 (นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์)        
  ต าแหน่งครู 

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................ ........................................................................................................  
     
 ลงชื่อ 

 (นางสาวจารุชา  สมศรี)         
                                                           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ 
      (    )  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
      ( / )  นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
      (   )  นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      (   )  นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อม
ล้าทางการศึกษา  
      (    )  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 
      ( / )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ( / )  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
๑.หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กล่าวถึงโครงสร้าง และจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเน้นจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยค านึงถึงความสนใจและความ
ต้องการของเด็กทุกคน โรงเรียนจึงจัดท าโครงการนี้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี  รู้จักการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การรักษาความสะอาดของกินของใช้ตลอดจนสภาพแวดล้อม การรักษาความ
สะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยครูจัดท าเกณฑ์การประเมินพัฒนาการเจริญเติบโต ของ
ผู้เรียน 
 ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตาม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรก าหนดที่ครอบคลุมพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา โดยการบูรณาการผ่าน
การเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ที่เหมาะสมกับวัย 



 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด  
 ๒. เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ๓. เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 
  ๑.เด็กร้อยละ ๗๕ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาความสามารถในการคิดรวบยอด 
  ๒.เด็กร้อยละ ๗๕ มีพัฒนาการด้านสังคมเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   
      เชิงคุณภาพ  

๑.เด็กทุกคนมีพัฒนาการด้านสติปัญญามีความสามารถในการคิดรวบยอด  
  ๓.เด็กทุกคนมพัีฒนาการด้านสังคมเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  
วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน
และขออนุมัติโครงการ 

ส.ค.๒๕๖๒ ผู้บริหาร/ครูทุกคน 

๒. การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ ฐานสโนว์บอลในขวด 

ก.ย.๒๕๖๓ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 

กิจกรรมที่ ๒ ฟองสบู่มหัศจรรย์ 
 

ก.ย.๒๕๖๓ นางสาวกนกวรรณ  ใจสวย 

กิจกรรมที่ ๓ ฐานกิจกรรมสร้างสรรค์เรื่องกล้วยๆ 
 

ก.ย.๒๕๖๓ นางสาวแจ่มใส  พรหมแท่น 

กิจกรรมที่ ๔ ฐานบัวลอยหรรษา ก.ย.๒๕๖๓ นายสุจินดา  ช่างหลอม 

๓. ก ากับ ติดตาม ก.ย.๒๕๖๓ นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์ 

๔. ประเมิน/สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.๒๕๖๓ นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์ 

๕.วิเคราะห์ผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน/ปี
การศึกษาต่อไป 

ก.ย.๒๕๖๓ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 

 



๔. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนคลองห้า 
 
๕.  งบประมาณ 
 ๕.๑ งบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 

๕.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

รายการกิจกรรม จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เงินที่ใช ้ ผลการเบิกจ่าย 
กิจกรรมที่ ๑ ฐานสโนว์บอลใน
ขวด 

๒,๐๐๐ 2,998 มากกว่างบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ 

กิจกรรมที่ ๒ ฟองสบู่มหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ 980 น้อยกว่างบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ 

กิจกรรมที่ ๓ ฐานกิจกรรม
สร้างสรรค์เรื่องกล้วยๆ 

๑,๐๐๐ 420 น้อยกว่างบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ 

กิจกรรมที่ ๔ ฐานบัวลอยหรรษา ๑,๐๐๐ 575 น้อยกว่างบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ 

 
๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑.ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาความสามารถในการคิดรวบ
ยอด 
 ๒.ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
ร้อยละ ๗๕ 

 
ร้อยละ ๗๕ 

เชิงคุณภาพ 
๑.ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาความสามารถในการคิด
รวบยอด 
 ๒.ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านสังคมเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

 
ผู้เรียนทุกคนระดับชั้นปฐมวัย 

โรงเรียนคลองห้า 

 
 



๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาความสามารถในการคิดรวบยอดเหมาะสมกับวัย  

 ๗.๒ ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านสังคมเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับวัย 
  
 

     
    ลงชื่อ .......................... .......................... ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์) 
                ต าแหน่ง คร ู
     
    ลงชื่อ ................................................... ผู้อนมัุติโครงการ 
     ( นางสาวจารุชา  สมศรี ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มีแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

วัน  เดือน  ปี ล าดับขั้นตอน 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เตรียมการประชุมก าหนดกิจกรรม 
๗ กันยายน ๒๕๖๒ ก าหนดความต้องการในการท ากิจกรรมแต่ละฐาน 
กันยายน  ๒๕๖๓ จัดกิจกรรม 
กันยายน ๒๕๖๓ รายงานผลการด าเนินงานและสรุปกิจกรรมวิชาการปฐมวัย 

วิธีด าเนินงาน 
 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย มีวิธีการด าเนินงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติงาน วิธีด าเนินงาน 
๑.ขั้นเตรียมการ 

 
๑.๑ ประชุมก าหนดโครงการ 
๑.๒ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๓ ประชุมครูชี้แจงโครงการ 
๑.๔ จัดกิจกรรมโครงการ 

๒.ขั้นด าเนินการ ๒.๑ ก าหนดความต้องการสื่อที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม 
๒.๒ ด าเนินการจัดหาสื่อ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
๒.๓ ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 

๓.ขั้นตรวจสอบและประเมิน ๓.๑ รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๔.ขั้นปรับปรุงแก้ไข น าไปใช้ ๔.๑ น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องส าหรับการ

ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
๑.ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 

ที ่
 

วัตถุประสงค์/กิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ความสามารถในการคิดรวบยอด 

  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านด้าน
สติปัญญาความสามารถในการ
คิดรวบยอดเหมาะสมกับวัย 

๒. เพ่ือให้ผู้เรียนคนมีพัฒนาการด้านสังคมเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านด้าน
สังคมเล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

 



๒.   สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 

ที ่
 

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ เด็กระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ จ านวน ๑๐๗ 
คน ร้อยละ ๑๐๐ 

  เด็กระดับชั้นอนุบาล ๒-๓
จ านวน ๑๐๗ คน เข้าร่วม
กิจกรรมครบทุกคน 

เชิงคุณภาพ ๑. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ความสามารถในการคิดรวบยอด 
 ๒. ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคมเล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

 เด็กระดับชั้นอนุบาล ๒-๓ 
จ านวน ๑๐๗ คน มี
พัฒนาการด้านด้านสติปัญญา
ความสามารถในการคิดรวบ
ยอด ร้อยละ ๙๕.๓๗ 
ผู้เรียนพัฒนาการด้านสังคม
เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ร้อยละ ๘๘.๘๘ 

 
๓.  จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 
 จุดเด่นของกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  มี ดังนี้  

- กิจกรรมแต่ละฐานมีสื่อ/อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
- ครูสามารถเลือกใช้สื่อในการจัดกิจกรรมแต่ละฐานได้อย่างหลากหลาย 
- เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้การใช้สื่อผ่านกระบวนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
-  

จุดที่ควรพัฒนาของเปิดบ้านวิชาการ  มี ดังนี้ 
    - การใช้สื่อบางกิจกรรมค่อนข้างอันตราย เช่น กระทะไฟฟ้า หรือ ขวดแก้ว ครูควรระมัดระวังในการใช้ 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ มีดังนี้ 
   - ครูผู้สอนควรวางแผนเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละฐาน เพราะบางฐานค่อนข้างใช้เวลาในการท ากิจกรรมนาน 
ผู้เรียนบางฐานที่ท ากิจกรรมเสร็จต้องรอเข้าฐาน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาโครงการในครั้ง
ต่อไป 
 
 

ลงชื่อ..................... ..........................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                      (นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์) 
 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

                                                          
 
ลงชื่อ...................... .........................ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                                                        (นางสาวจารุชา สมศรี) 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 


